
Baldwin Street розміщена у дру-
гому за величиною місті Пів-

денного острова Нової Зеландії 
Данедіні. Вона починається з траси 
Норс-роуд (North Rd) і закінчуєть-
ся перехрестям із Б’юкенен-стрит 
(Buchanan St). 

Довжина вулиці — 359 метрів. 
Болдвін-стрит занесена в Книгу 
рекордів Гіннеса як найкрутіша 
жила вулиця в світі: вона підніма-
ється на висоту майже 80 метрів. 
Причому її найкрутіший відрізок 
завдовжки 161,2 метра, а рівень 
підйому на ньому сягає 47,22 ме-

тра, що відповідає нахилу в 38 гра-
дусів. 
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Болдвін-стрит — найкрутіша вулиця 
у світі 

14-річний пауерліфтер побив світовий 
рекорд 

Полячка валяє 
з вовни милих 
ляльок 

Канадка зробила собі ельфійські вуха 

Одеський екстремал повторив 
неймовірний трюк Ван Дамма зі шпагатом 

У своїй середній школі у Бал-
тиморі 14-річний Джейк 

Шелленсчлягер практично не ви-
діляється з-поміж решти восьми-
класників. Але в спортзалі підлі-
ток перевтілюється в справжнього 
атлета. Хлопець два роки профе-
сійно займається пауерліфтингом. 

Наразі Джейк завиграшки під-
німає вагу, що перевищує його 
власну більше ніж у два рази. Ба-
гато прихильників пауерліфтингу 
просто в захваті від здібностей 
підлітка. Для досягнення успіхів 
у цьому нелегкому виді спорту 
хлопчина щодня проводить кіль-
ка годин у спортзалі: жме штангу, 
підтягується. 

Минулого тижня тінейджер 
побив особистий і світовий ре-
корди, піднявши штангу вагою 
300 фунтів (136 кг). Це вдвічі пе-
ревищує масу тіла Джейка. Такий 

показник неймовірний для його 
вагової категорії, а також віку. 

Чудові авторські ляльки з вовни 
виготовляє талановита май-

стриня Беата Бродка з Польщі, що 
працює під псевдонімом Bea Brodka. 
Знана у сусідній країні рукодільни-
ця є засновницею творчої майстерні 
FforFelt (http://fforfelt.com/). 

Просто неймовірно, як звичайна 
шерсть в умілих руках перетворю-
ється на дивовижні забавки! 

Зауважимо, що валяння вовни, 
або фелтінг (від англ. felt — повсть), 
— це особлива техніка рукоділля, за 
допомогою якої створюють малю-
нок на тканині чи повсті, іграшки, 
панно, одяг і аксесуари. Додамо, що 
тільки натуральна шерсть має влас-
тивість звалюватися. 

Мелінда Мун, 23-річна канад-
ська модель, зважилася на 

одну з найдивніших пластичних 
операцій. У той час як більшість 
жінок хоче зменшити ніс і збіль-
шити губи, Мелінда зажадала 
собі... вуха ельфа. 

Дівчині завжди хотілося виріз-
нятися з-поміж інших. Тому й ви-

рішила змінити свою зовнішність. 
На операцію канадка витратила 
$400. Щоб домогтися потрібного 
результату, кінчики верхніх вуш-
них хрящів підрізали. Їм надали 
практично трикутної форми, як 
у ельфів із «Володаря перснів». 
Ця операція була болючою, вуха 
повністю зажили лише за кілька 
тижнів. Але дівчина сказала, що 
результат вартий того: вона мріяла 
про це все життя. 

Проте не тільки загострені Ме-
ліндині вуха нагадують про ельфів 
— вона й одягається в стилі цих 
казкових істот. 

Багато людей думає, що у Ме-
лінди накладки на вухах, а коли 
вона каже, що її вуха справжні, не 
вірять і дивуються. Але й критику 
«ельфійка» сприймає спокійно та з 
гумором. Усім не догодиш, вважає 
вона. Бути незвичайним — склад-
но. Та якщо це твоя мрія, то чому 
б і ні? 

Одеський екстремал Євген Ка-
лінін зумів повторити смер-

тельно небезпечний трюк Жан-
Клода Ван Дамма. Хлопець сів на 
шпагат, спираючись на два рухо-
мих спортивних авто. Як розповів 
автор проекту «Автодвиж» Мико-
ла Рудий, складності трюку дода-

ло те, що в Євгена не було точки 
опори. Ролик зняли під Одесою в 
мінусову температуру ще в грудні, 
але тільки зараз змонтували і ви-
клали в Мережу. «Ми хотіли пока-
зати, як звичайний хлопець може 
зробити нереальне і переплюнути 
самого Ван Дамма», — каже Рудий. 

73-річна бабця на власному квадроциклі 
розвозить односельчанам пенсії 

Росіянка Анна Пєтухова, на-
певно, найбільш незвичайний 

листоноша в Калузькій області. 
Вона сама обслуговує 11 сіл — її 
ділянка простирається на десятки 
кілометрів. Посилки, листи, пенсії, 
квитанції і навіть продукти 73-річ-
на співробітниця відділення по-
штового зв’язку «Торбеєво» Мало-
ярославецького району привозить 
на своєму маленькому всюдиході. 
Для більшості клієнтів вона є єди-
ним зв’язком із зовнішнім світом. 

Листоношею Анна Олексан-
дрівна стала у 1995-му, коли на 
пенсію вийшла. «Вже як мене 
вмовляли, як просили. Погодила-
ся. Та й сама без діла не можу, я ж 
колишня доярка. Якщо не працю-
ватиму, збожеволію», — оповідає. 

Спочатку пошта виділила пен-
сіонерці велосипед, але їздити на 
ньому можна було тільки влітку, 
поки дороги сухі, та й вкрали його 
швидко. Потім Пєтухова за власні 
гроші придбала скутер — «онук 
його угробив». А два роки тому 
московський зять купив їй ква-

дроцикл. 
«Він як привіз його, я відра-

зу руками замахала: «Ні, не буду 
на такому кататися, дорогий, ще 
розіб’ю. Й узагалі, мене люди за-
сміють, скажуть: «Ото стара чу-
дить». Але потім, куди діватися, 
стала вчитися їздити. Падала, ска-
кала по вибоїнах. Із синців не ви-
ходила! А зараз я майстер, де тре-
ба — газку дам, де треба — тихіше 
їду. На такій машині ніде не за-
стрягнеш, вона як собака — стриб, 
стриб із ями. Хоча, було, і я засіла. 
Але потім другу як ввімкнула, ви-
стрибнула, смикнула по полю, вся 
в бруді!» — розказує старенька. 

У рюкзак кольору фуксії Анна 
Олександрівна складає газети — 
«Лікувальник», «Вість», листи до 
запитання, квитанції. Техніки без-
пеки літня поштарка теж дотриму-
ється, на своєму квадроциклі ні-
кого не підвозить: боїться за чужі 
пенсії. 

Памела Андерсон вийшла заміж 
за колишнього чоловіка 
Відома голлівудська актриса та 

модель Памела Андерсон «уві-
йшла в одну річку двічі» — скан-
дальна зірка вдруге вийшла заміж 
за свого колишнього чоловіка Ріка 
Саломона. 

Про те, що 46-річна Андерсон 
знову заміжня, ЗМІ дізналися ви-
падково. Минулих вихідних, під час 
щорічного благодійного заходу ак-
тора Шона Пенна в Лос-Анджелесі, 
акторку помітили з обручкою. 

На запитання журналіста про 
те, чи пішла вона знову під вінець, 
Памела коротко відповіла: «Так». 
«Ми дуже щасливі. Наші родини 
дуже раді, й тільки це має значен-
ня», — зауважила зірка «Рятівників 
Малібу». Жодних інших подробиць 
акторка повідомляти на стала. 

До цього Андерсон уже говори-
ла, що відновила стосунки зі своїм 
колишнім чоловіком. «Ми — най-
кращі друзі по сексу, — сказала тоді 
Пем про себе і 45-річного Ріка. — Ні 
з ким іншим не хочу зустрічатись… 
Я дуже щаслива. Ми щасливі. Він 
— прекрасний хлопець», — додала 
вона. 

Як відомо, Андерсон і кінопро-
дюсер Рік Саломон уже були одру-
жені у 2007 році. Проте їхній шлюб 
тривав лише два місяці. 

В жовтні минулого року пиш-
ногруда Пем зізналася, що знову зі-
йшлася з екс-чоловіком. 

До слова, Саломон є автором 
скандального порнофільму з Періс 
Хілтон. До Памели Рік був одруже-
ний із Шеннен Догерті, але теж не-
довго — сім місяців. 

За плечима Памели Андерсон 
уже кілька шлюбів. Першим обран-
цем моделі був рок-музикант Томмі 
Лі, від якого вона має двох дітей. 
Пізніше зірка спробувала побуду-
вати сім’ю з ще одним рокером — 
Кідом Роком, однак шлюб молодят 
розвалився після трьох місяців. 

Рибалка, не вміючи плавати, 
три дні протримався 
у відкритому морі 
Тайванець Ценг Льєн-фа за майже три дні проплив 
сотню кілометрів уздовж східного узбережжя Тайваню, 
тримаючись за шматок дерева, перш ніж його прибило 
до берега. Рибалка ловив вугрів неподалік міста Хуа-
лянь і вже збирався вертатися, коли на човен раптово 
накотилися великі хвилі. Ценг став уже четвертим тай-
ванським рибалкою, якого віднесло в море за останні 
кілька тижнів. Ще троє вважаються зниклими безвісти. 
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